Glasilo župnije Raka
Marec 2018
Preko trpljenja do vstajenja
Narava se spomladi prebuja v novo življenje. Za zimo in navidezno smrtjo vstaja
novo življenje. Tudi Kristusova zmaga nad smrtjo je nekaj podobnega. Smrt na
križu je bila na videz popoln polom, v resnici pa je iz teme velikega petka zasijala
zarja velikonočnega jutra. Kristusovo vstajenje je največji dogodek zgodovine in
naše vere. To niso sanje ali pravljica,
temveč dejstvo, ki pa ga sprejmemo lahko
le z vero. Za to vero so apostoli in za njimi
nešteti kristjani dali svoje življenje.
Kristusovo vstajenje daje odgovor na
najgloblja vprašanja o smislu življenja,
trpljenja in smrti. Govori nam, da smrt ni
konec vsega, ampak se življenje le
spremeni, ne pa uniči.
Vstali Kristus je naš Sopotnik na poti
življenja, ki nas spremlja tudi v najtežjih in najtemnejših trenutkih preizkušenj.
Imamo torej upanje, ki ga neverni nimajo. »Naša domovina je v nebesih« pravi sv.
Pavel. »V nebesih sem doma« je zapel naš veliki Slomšek.
Naj milost Križanega in Vstalega zasije v Vaših srcih!
To Vam želi Vaš župnik !

PONIŽNOST
Ponižnost je temeljna človeška in krščanska
krepost. Sv. Avguštin pravi: Če bi imel vse
lepe lastnosti, pa ne bi imel ponižnosti, so
vse kreposti prazne. Nasprotje ponižnosti je
ošabnost, napuh, ki je tudi vzrok že prvega
greha in začetek vsakega greha. In kako biti
ponižen? – 1. V drugem glej predvsem
dobro. 2. Drugemu dajaj iskrene
komplimente, ga pohvali. 3. Bodi hiter pri

priznavanju svojih napak. 4. Prvi se opraviči zaradi prepira. 5. Priznaj svojo majhnost in nezadostnost. 6. Služi drugim (mož ženi, žena možu …itd). 7. V ljubezni se
vsak dan nauči nečesa novega (bodi inovativen). 8. Bogu se zahvali za vse kar je v
tebi dobrega in za vse, kar storiš dobrega. - Ponižnost nam pomaga graditi pristne
odnose.
* Ponižnost *
»Ošaben človek je kot petelin, ki misli, da sonce zjutraj vzide zato, ker on
zakikirika.« N.N.

»Ne moremo vsi delati velikih stvari; pomembno

je, da delamo majhne stvari z veliko ljubezni.«
(Sv. Mati Terezija)

OZNANILA, OBVESTILA...
** V postnem času je ob petkih na začetku maše kratek križev pot. Lepo vabljeni!
** V nedeljo, 11. 3. bo pri maši ob 10 h predstavitev birmancev.
** Pred prazniki ne pozabimo na bolne in ostarele, da bodo za praznike prejeli
zakramente na domu. Tudi sami ne pozabimo na dobro velikonočno spoved.
** Pred cvetno nedeljo bodo na razpolago oljke. V zakristiji lahko dobite
velikonočne voščilnice.
**4. 3. po prvi maši sestanek za starše birmancev, 18. 3. po prvi maši pa sestanek
za starše prvoobhajancev. Obvezno!
** 25. 3. bo sprememba ure.
VELIKI TEDEN 2018
25. marca je cvetna nedelja. Ob 10 h blagoslov oljk, butar in zelenja. Spominjamo
se Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Pri maši poslušamo pasijon,
evangeljsko poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti.
29. marca je veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje in trpljenja na Oljski
gori. Zvečer slovesna maša, h kateri ste še posebej vabljeni.
30. marca je veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi
post. Zvečer posebni obredi velikega petka.
31. marca je velika sobota. Ves dan vabljeni v župnijsko cerkev k češčenju »božjega
groba«. Ob 6.30 h blagoslov ognja in vode. Čez dan blagoslov velikonočnih jedil.

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto:
Ob 10 h pri sv. Petru, ob 10.30 h pri sv. Marjeti, ob 11 h pri sv. Neži, ob 11.30 pri sv.
Lenartu, ob 12 h pri kapeli na Dolgi Raki, ob 12.30 pri kapeli na Mikotah, ob 13 h pri
kapeli na Ardru, ob 16 h v župnijski cerkvi na Raki. - Naj bo tudi velikonočni »žegen«
znamenje naše vere v Jezusovo in naše vstajenje.

1. aprila je VELIKA NOČ, praznik Jezusovega vstajenja, največji
krščanski praznik. Ob 6.30 h »vstajenje« in vstajenjska
procesija ter nato slovesna sv. maša. Tudi procesija naj bo znamenje naše vere v vstajenje. Pri obeh mašah bo ofer za
cerkvene potrebe.
2. aprila je Velikonočni ponedeljek. Sv. maša ob 7 h in 10h.
Lepo vabljeni! k sv. maši!
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082

